TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NA PROPAGANDA PARTIDÁRIA N° 1334.2016.6.00.0000 - CLASSE 27 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Henrique Neves da Silva
Agravante: Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) - Nacional
Advogado: Luiz Gustavo Pereira da Cunha - OAB: 28328/DF

PROPAGANDA PARTIDÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL.
DESCABIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
MANTIDAS AS DATAS DA VEICULAÇÃO. ALTERAÇÃO
DO HORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA EXIBIÇÃO EM
OUTRO HORÁRIO OU DATA. SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL. AFASTA VIOLAÇÃO AO ART. 46, § 40,
DA LEI 9.096/95 E AO ART. 20, § 20, DA RES.-TSE
20.034.
O agravo regimental interposto contra decisão em
processo de natureza administrativa é recebido como
pedido de reconsideração. Precedentes.
Nos feitos de natureza administrativa não se aplica a
disciplina dos arts. 300 et seq do Código de Processo
Civil, atinente à tutela de urgência no processo civil.
Mantido o dia previamente designado, a eventual
alteração do horário da exibição decorrente de situação
excepcional não viola o art. 46, § 40, da Lei 9.096/95 nem
o art. 20, § 20 , da Res.-TSE 20.034, mormente quando a
medida é tomada, como no caso, em razão da
impossibilidade de exibição em outro horário ou data.
Agravo regimental recebido como pedido de
reconsideração e indeferido, ficando prejudicado o pedido
de tutela de urgência.
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Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em receber o agravo regimental como pedido de reconsideração
e indeferi-lo, ficando prejudicado o pedido de tutela de urgência, nos termos do
voto do relator.
Brasília, 21 dp5arço de 2017.

MINI

O HENRIdUE NEVES DA SILVA - RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Senhor
Presidente, trata-se de agravo regimental, com pedidos de tutela de urgência e
efeito suspensivo, interposto pelo Diretório Nacional do Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB) contra decisão proferida às fls. 136-139.
Na aludida decisão, deferi o pedido da empresa Globo
Comunicação e Participações S.A. (fls. 83-87) para a flexibilização do horário
de transmissão das propagandas partidárias do Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB) nos dias 22 e 24 de março deste ano, excepcionalmente, entre as 18h e
as 24h, tendo em vista o conflito de horários com as inserções regionais
determinadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais do Rio de Janeiro, de São
Paulo, de Minas Gerais, de Pernambuco e do Distrito Federal, visando assim
não causar o extrapolamento do tempo destinado à veiculação das
propagandas partidárias.
Eis o relatório da decisão agravada (fls. 136-1 37):
Em decisão de 7. 12.2016 (fis. 24-30), deferi em parte o pedido do
Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) para a
veiculação de propaganda partidária a ser exibida no primeiro e no
segundo semestres de 2017, em cadeia nacional de rádio e
televisão.
A empresa Globo Comunicação e Participa ções S.A. peticionou ás
fis. 83-8 7 requerendo a ampliação do horário de transmissão das
propagandas partidárias do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) nos
dias 22 e 24 de março deste ano, excepcionalmente, entre as 18h e
a Oh, devido à coincidência destas com as inserções regionais
determinadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais do Rio de Janeiro,
de São Paulo, de Minas Gerais, de Pernambuco e do Distrito
Federal, o que provocará a extrapolação do tempo de dez minutos
por dia destinado á veiculação das propagandas partidárias.
Acrescenta que a extensão da faixa horária para a veiculação das
citadas inserções permitirá aos te/espectadores a exibição de forma
diluída das propagandas partidárias, poupando-os de "assistir a
grande número de inserções partidárias em um curto espaço de
tempo" (fI. 85).
Com plementa que este Tribunal Superior deferiu pedido análogo em
oportunidades pretéritas.
Por meio da Informação 022/2017 - Sedap/CPADI/SJD, a Seção de
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Gerenciamento de Dados Partidários (Sedap) informa que o § 30 do
art. 10 da Res.- TSE 20.034 permite o pedido de ampliação da faixa
de veiculação da propaganda partidária, desde que devidamente
justificado.
A cresce que há precedente desta Corte deferindo pedido semelhante
em virtude de ocorrência de fato excepcional.

O Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)
alega, em suma, que:
os arts. 45 da Lei 9.096/95 e 10 da Res.-TSE 20.034
estabelecem que a propaganda partidária seja veiculada entre
as 19h30 e as 22h, a fim de alcançar maior número de
eleitores;
§ 40 do art. 46 da Lei 9.096/95 dispõe que "o Tribunal
Superior Eleitoral, independentemente do âmbito nacional ou
estadual da transmissão, dará prioridade ao partido que
apresentou o requerimento em primeiro lugar" (f 1. 147);
requereu as aludidas inserções para os dias 21 e 23 de
março e lhes foram deferidas para os dias 22 e 24, em razão
de outras agremiações partidárias terem apresentado pedido
anteriormente, o que faz concluir que a prioridade para a
veiculação seria do agravante;
a documentação apresentada pela empresa Globo
Comunicação e Participações S.A. não foi capaz de demonstrar
a anterioridade dos requerimentos formulados pelos demais
partidos, mesmo que em âmbito regional, evidenciando que a
sua pretensão é desprovida de base para a excepcional
aplicação do art. l, § 30, da Res.-TSE 20.034;
o art. 50 da Lei 9.096/95 estabelece que a ação do partido
tem caráter nacional, motivo pelo qual o agravante entende que
as esferas nacionais dos partidos devem ter prioridade na
veiculação de propaganda partidária;
f) o requerimento para aplicação do § 30 do art. 1° da Res.TSE 20.034 somente pode ser realizado por associações, o
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que não ocorreu no caso em tela. Além disso, a mera anuência
da associação não autoriza a substituição processual, ainda
que se trate de matéria administrativa;
a Res. -TSE 23.499 passou a viger apenas a partir de
6.12.2016, devendo ser aplicada a pedidos para transmissão
de propaganda partidária gratuita posteriores a essa data;
cabe à associação que representa a empresa Globo
Comunicação e Participações S.A. comprovar que os pedidos
realizados pelas outras agremiações na esfera estadual foram
anteriormente formulados;
1) se a decisão for mantida, o agravante sofrerá grave
prejuízo, visto que as suas mensagens serão veiculadas em
horários de pouco alcance do eleitorado, e as demais
agremiações nada sofrerão, resultando em violação frontal ao
princípio da isonomia esculpido no art. 50 da Constituição
Federal.
Requer a concessão de tutela de urgência, tendo em vista a
proximidade das veiculações das propagandas partidárias.
Postula que seja examinado, com urgência, o pedido de efeito
suspensivo do presente recurso, uma vez que preenchidos os requisitos para
tanto.
Pleiteia a reconsideração da decisão ora agravada ou a sua
reforma pelo colegiado deste Tribunal, a fim de manter a veiculação das
inserções previstas para os dias 22 e 24 de março, nos horários previstos na
lei.
Caso assim não se entenda, pugna pela reforma da decisão, a
fim de que seja fixada nova data para veiculação no horário ordinário, de modo
a alcançar o máximo possível de eleitores.
É o relatório.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Senhor Presidente, o Diretório Nacional do Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB) apresentou agravo regimental, com pedido de concessão de
tutela de urgência, em face da decisão por meio da qual deferi,
excepcionalmente, que as inserções nacionais do Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB) sejam transmitidas entre 18h e 24h.
De início, ressalto que a jurisprudência desta Corte é pacífica
no sentido do não cabimento da interposição de recurso em sede de processo
administrativo. Nessa linha: "A interposição de recurso de natureza jurisdicional
em processo administrativo configura mescla a contrariar a organicidade e a
dinâmica do Direito. (AgR-REspe n° 36 1-49 - Marilândia/ES, rei. Mm. Marco
Aurélio, DJe de 15.3.2013)" (ED-Pet 257-60, rei. Min. Herman Benjamin, DJE
de 13.3.2017).
Igualmente, cito: "É assente no e. TSE que das decisões
administrativas cabe, em princípio, pedido de reconsideração (Pet n° 2. 594/DF,
Rei. Mm. Gerardo Grossi, DJE de 14.3.2008; Pet n° 1785/RJ, Relator Mm.
Caputo Bastos, DJ de 7.8.2006; Pet n° 941/RJ, Relator Mm. Fernando Neves,
DJde 10. 10.2000)" (PA 19.752, rei. Mm. Felix Fischer, DJE de 8.9.2009).
Ademais, por não se tratar de feito de natureza jurisdicional,
não se aplica a disciplina dos arts. 300 et seq do Código de Processo Civil,
atinente à tutela de urgência no processo civil.
Pela mesma razão, não se aplica o art. 1.019, 1, do Código de
Processo Civil - dispositivo invocado nas razões do requerente -, cujo âmbito
diz respeito ao agravo de instrumento contra decisões proferidas por juízes
singulares, dirigido ao órgão jurisdicional ao qual o julgador se subordina.
De qualquer sorte, tratando-se de situação de alegada
urgência, analiso de imediato o feito como pedido de reconsideração.
0 requerente alega que, nos termos do art. 45 da Lei 9.096/95
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e do art. 10 da Res.-TSE 20.034, a propaganda partidária deve ser veiculada
entre 19h30 e 22h, com o fim de alcançar o maior número de eleitores,
observando-se, quanto à definição da data, a ordem de apresentação dos
requerimentos.
Afirma que o deferimento da sua propaganda para os dias 22 e
24 leva à conclusão de que teria prioridade na exibição da propaganda
partidária, não tendo a rede de televisão Globo Comunicação e Participações
S.A. comprovado que os requerimentos dos demais partidos foram
apresentados antes do seu.
Defende que, de acordo com o art. 50 da Lei 9.096/95, a ação
do partido tem caráter nacional, de modo que a prioridade para a exbição da
propaganda partidária seria dos diretórios nacionais.
Além disso, argumenta que o pedido não foi subscrito pela
associação, na linha do que exige o art. 10, § 30, da Res.-TSE 20.034, vício que
não poderia ser sanado com a mera anuência.
Aduz, ainda, que a Res.-TSE 23.499 não seria aplicável ao
caso, pois ela é posterior à formalização do pedido de veiculação de
propaganda partidária ora em apreço.
Por fim, aponta situação de urgência e de grave prejuízo, ante
a veiculação das suas mensagens em horário com baixa audiência, ao passo
que outras não estariam sujeitas a esse prejuízo.
Eis os fundamentos da decisão cuja reforma se busca
(fis. 137-1 39):
[...
Nos termos do art. 25, § 50, 1/, do Regimento Interno deste Tribunal,
cabe ao relator decidir monocraticam ente os feitos administrativos
que versem sobre programa partidário, com informação da unidade
técnica responsável.
A empresa Globo Comunicação e Participa ções S.A. requereu a
flexibiliza ção dos horários para a veiculação das inserções nacionais
do PTB previstas para os dias 22 e 24 de março deste ano, para que 1
possa ocorrer entre 18h e Oh.
Eis o teor da manifestação da Sedap (fis. 114-115):
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Cumpre informar que o art. 11> da Resolução TSE n°
20.034/1 997 dispõe que a propaganda partidária gratuita, será
realizada entre as dezenove horas e trinta minutos e as vinte e
duas horas, mas permite em seu § 31 que as associações
representantes das emissoras de rádio e de televisão possam,
justificadamente, pleitear a ampliação da faixa de veiculação da
propaganda partidária, nos seguintes termos:
Art. 11 A propaganda partidária gratuita, gravada ou ao
vivo, no rádio e na televisão, será realizada entre as
dezenove horas e trinta minutos e as vinte e duas horas
para, com exclusividade:

UI
§ 31 As emissoras de rádio e televisão, por meio de suas
associações, poderão requerer à Justiça Eleitoral, de
forma justificada, a prorrogação do horário de exibição
das inserções de propaganda eleitoral para que elas
possam ser exibidas até a meia-noite do dia designado.
(grifou-se).
A entidade demandante justifica o pedido alegando que
os TREs do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais,
Pernambuco e Distrito Federal deferiram a exibição de
inserções regionais para a mesma faixa de horário, concluíndo
que a grande quantidade diária de tempo de propagandas
partidárias compromete a programação da Requerente, bem
como que a extensão da faixa também se faz necessária para
evitar prejuízos aos telespectadores, { ... ], evitando que o
público tenha que assistir à grande número de inserções
partidárias em um curto espaço de tempo, e assevera que a
ampliação da faixa de veiculação não prejudica os partidos
políticos ou viola o princípio da isonomia ou a legislação
pertinente.
Em consulta à jurisprudência deste Tribunal verifica-se
que já houve deferimento de pedido semelhante, formulado
pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão
(ABERT) e pela Associação Brasileira de Radiodifusores
(ABRA), sob alegação de excepcionalidade (transmissão de
eliminatórias da Copa do Mundo de 2018), permitindo a
flexibilização dos horários impostos na legislação vigente, para
que as inserções pudessem ocorrer entre as 18h e as 24h, nos
termos do voto do Relator:

UI
Pelo exposto, voto no sentido de deferir, em parte, o
pedido das requerentes para:
[...]
b) autorizar, de forma excepcional, que as inserções
nacionais da propaganda partidária a serem veiculadas
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entre o dia 12 e 30 de junho possam ser transmitidas
entre as 18h e as 24h.
(PET n° 19673. Relator Ministro HENRIQUE NEVES DA
SILVA. Acórdão de 29/04/2014, Publicado em 0710512014
no Diário de justiça eletrônico, n° 083, página 36/37).

Conforme assinalado pela unidade técnica, o pedido de prorrogação
dos horários de veiculação de inserções, que ocorre entre 19h30 e
22h, deve ser formulado pelas associações das emissoras de rádio e
televisão, nos termos do § 31 do art. 11 da Res. - TSE 20.034.
Não obstante o pedido tenha sido formulado pela própria emissora (e
não por associação), verifico que a pretensão diz respeito á
veiculação de inserções nacionais que ocorrerá nos dias 22 e 24 de
março deste ano, de modo que a análise do pleito se revela urgente.
Além disso, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão (Abert), por meio da petição protocolada sob o número
1.544/2017, anuiu com o pleito.
Depreende-se da documentação apresentada (fis. 90-96) que foram
deferidas inserções por Tribunais Regionais Eleitorais a serem
veiculadas nos dias 22 e 24 de março deste ano, com potencial
conflito de horários, o que constitui fundamento para a extensão da
faixa de exibição das inserções deferidas ao PTB, conforme já
admitido em situação similar, no julgamento da Petição 196-73, de
minha relatoria, de 7.5.2014.
[...

O pedido de reconsideração não pode ser acolhido.
Com relação ao suposto vício de origem no requerimento de
f Is. 83-1 13, em alegado desacordo com o que preceitua o art. 10, § 10, da ResTSE 20.034, ressalto que a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão (ABERT) corroborou os termos do pedido de extensão da faixa
horária antes mesmo de exarada a decisão (conforme petição juntada à fI.
119), de modo que tal irregularidade foi sanada.
De outra parte, de acordo com os fundamentos antes
transcritos, a extensão da faixa horária de exibição decorreu de duas
circunstâncias: a) alto número de inserções, nacionais e estaduais, previstas
para os dias 22 e 24; b) impossibilidade material de alterar as datas das
inserções previstas.
Trata-se, pois, de contexto excepcional, que autoriza a
extensão da faixa horária na linha do que dispõe o art. l, § 30, da Res.-TSE

U
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20.034 e de acordo com várias manifestações desta Corte a propósito do tema:
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE INSERÇÕES DE
PROPAGANDA
PARTIDÁRIA
CONCEDIDA,
EXCEPCIONALMENTE, EM DIAS DE DOMINGO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS ART. 2°, § 30 DA RES/TSE 20.034/97 E AO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA: IMPROCEDÊNCIA.
[ ... 1
2. A veiculação das inserções con cedidas, excepcionalmente,
em dias de domingo com ampliação de seu horário (de 18h às
24h) respeita o princípio da isonomia por fazer jus o partido à
transmissão de inserções com duração de 16 (dezesseis)
minutos no primeiro semestre de 2003 e levando-se em
consideração a indisponibilidade de horários nos outros dias da
semana.
Pedido parcialmente deferido.

(Pet 1.294, rei. Mm. Carlos Veiloso, DJ de 15.4.2003, grifo nosso.)
Propaganda partidária. 2014. Alteração de data e horário.
Excepcionalidade.
- Considerada a excepcionalidade decorrente da realização da Copa
do Mundo FIFA 2014 no país, o pedido de alteração de data e
horário deve ser deferido, em parte.
(Petição 196-73, rei. Mm. Henrique Neves da Silva, DJE 7.52014.)

Aliás, exatamente por se tratar de providência que de há muito
encontra o respaldo desta Corte, revela-se equivocada a tese suscitada pelo
requerente de que a ressalva do dispositivo em destaque somente seria
aplicável aos pedidos de veiculação de propaganda partidária protocolados
após a edição de Res.-TSE 23.499, de 30 de novembro de 2016.
De outra parte, a decisão ora atacada não alterou os dias de
exibição antes deferidos, os quais foram definidos a partir da análise da ordem
cronológica de apresentação dos pedidos de veiculação de propaganda
partidária.
No ponto, vale ressaltar que, uma vez mantido o dia
previamente designado, a eventual alteração do horário da exibição decorrente
de situação excepcional não viola o art. 46, § 40, da Lei 9.096/95 nem o art. 20,
§ 20, da Res.-TSE 20.034, mormente quando a medida é tomada, como no
caso dos autos, em razão da impossibilidade de exibição em outro horário ou
data.
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Por fim, o requerente não comprovou o grave prejuízo a que
estaria sujeito - o qual supostamente decorreria da exibição da propaganda
partidária entre 22h e Oh -, tampouco juntou aos autos elementos que
indiquem que outras agremiações não seriam afetadas pela extensão da faixa
horária deferida no presente feito.
Por essas razões, voto no sentido de receber o agravo
regimental interposto pelo Diretório Nacional do Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB) como pedido de reconsideração e indeferi-lo, ficando
prejudicado o pedido de tutela de urgência.

12
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EXTRATO DA ATA

AgR-PP n° 13-34.2016.6.00.0000/DE. Relator: Ministro
Henrique Neves da Silva. Agravante: Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) Nacional (Advogado: Luiz Gustavo Pereira da Cunha - OAB: 28328/DF).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, recebeu o agravo
regimental como pedido de reconsideração e o indeferiu, ficando prejudicado o
pedido de tutela de urgência, nos termos do voto do relator.
Presidência do Ministro Gilmar Mendes. Presentes as Ministras
Rosa Weber e Luciana Lóssio, os Ministros Luiz Edson Fachin,
Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho e Henrique Neves da Silva, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Nicolao Dino.

SESSÃO DE 21 .3.2017.

